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PENDAHULUAN 

 Dalam bahasa Yunani : thermos = 'panas' and dynamic

= perubahan.

 Termodinamika membahas fenomena energi yang 

berubah-ubah karena adanya aliran panas dan usaha 

yang muncul atau memunculkan

 Pada sistem terjadi proses perubahan wujud atau 

pertukaran energi, termodinamika klasik tidak 

berhubungan dengan kinetika reaksi (kecepatan suatu 

proses reaksi berlangsung). 



 Ada tiga jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran 

yang terjadi antara sistem dan lingkungan:

1. Sistem terisolasi: tak terjadi pertukaran panas, 

benda atau kerja dengan lingkungan. 

Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah 

terisolasi, seperti tabung gas terisolasi.

2. Sistem tertutup: terjadi pertukaran energi (panas 

dan kerja) tetapi tidak terjadi pertukaran benda 

dengan lingkungan.

cth : green house ada pertukaran kalor tetapi tidak 

terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan



3. Sistem terbuka: terjadi pertukaran energi (panas 

dan kerja) dan benda dengan lingkungannya.

contoh : Lautan,Tumbuh-tumbuhan. 



Hukum termodinamika

a. Kesetimbangan Termal & Hukum 

Termodinamika ke-0

 Jika dua buah benda dengan suhu yang berbeda 

diletakkan sedemikian rupa sehingga terjadi kontak, 

maka lama-kelamaan kedua benda akan mempunyai 

suhu yang sama

Hukum termodinamika ke-0: Jika dua buah sistem 

berada dalam keadaan kesetimbangan termal 

dengan sistem ke-3, maka kedua sistem itu berada 

dalam kesetimbangan termal satu sama lain.



b. Hukum I Termodinamika 

(kekekalan)

 Hukum ini terkait dengan kekekalan energi.

 Energi dalam sistem bersifat konservatif, perubahan 
energi dalam hanya bergantung pada keadaan 
awal dan keadaan akhir.

 Kalor adalah energi yang mengalir atau berpindah 
karena perbedaan temperatur.

 Kalor masuk/keluar ini menyebabkan perubahan 
keadaan sistem

 Usaha merupakan mekanisme transfer energi antara 
sistem & lingkungannya



∆U : Q- W

Perubahan energi dalam (∆U ) sistem = Kalor 

(Q) yang ditambahkan ke sistem dikurangi 

dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. 

Pada sistem terisolasi Q=0 dan W =0, sehingga 

tidak ada perubahan energi dalam. 



Contoh soal: 

 Kalor sebanyak 1000 J ditambahkan ke sistem 

sementara kerja dilakukan pada (terhadap) sistem 

sebesar 500 J. 

 Berapa perubahan energi dalam sistem? 



c. Hukum II Termodinamika

 HK II menyatakan arah reaksi sistem. 

 HK II dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk. 

 Kalor mengalir secara alami dari benda panas ke 

benda dingin; kalor tidak mengalir secara spontan 

dari benda dingin ke panas 

 Cth : Campurkan kopi dan gula lalu kocok, 

keduanya menyatu akan tetapi seberapapun anda 

kocok kembali keduanya tidak memisah lagi. 



d. Hukum III Termodinamika

Hukum ketiga termodinamika terkait dengan 

temperatur nol absolut. 

Hukum ini menyatakan bahwa pada saat 

suatu sistem mencapai temperatur nol 

absolut, semua proses akan berhenti dan 

entropi sistem akan mendekati nilai minimum.



APLIKASI TERMODINAMIKA 

DALAM KESEHATAN 

Pengaturan Suhu Tubuh

 Panas merupakan suatu bentuk energi, sedangkan suhu 

merupakan derajat “panas” atau “dingin” tubuh. 

 Panas dihasilkan tubuh melalui metabolisme basal, 

hormon, aktivitas otot yang digunakan untuk 

mempertahankan suhu tubuh dalam rentang normal.

 Pengaturan temperatur adalah pengaturan kompleks 

dari suatu proses fisiologis terjadi kesetimbangan antara 

produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu 

tubuh dapat dipertahankan secara konstan.



 Burung atau mamalia secara fisiologis digolongkan dalam 

worm Blooded atau homotermal.

 Organisme homotermal dapat mempertahankan 

temperatur tubuh tetap konstan walaupun suhu lingkungan 

berubah.

 Hal ini terjadi karena ada interaksi antara pembentukan 

panas dan kehilangan panas.



 Termoregulasi adalah proses fisiologis yang 

merupakan kegiatan integrasi dan koordinasi yang 

digunakan secara aktif untuk mempertahankan suhu 

inti tubuh melawan perubahan suhu dingin atau 

hangat

 Kedua proses ini dalam keadaan tertentu 

aktifitasnya diatur oleh SSP (Hipotalamus) yang 

mana mengatur metabolisme, sirkulasi, perspirasi dan 

kontraksi otot skeletal  banyak menghasilkan panas. 



 Jenis2 suhu tubuh:

1. Suhu inti: suhu jar.tubuh bagian dlm

ex: cranium, thorax, rongga perut,rongga pelvis

2. Suhu permukaan: suhu pd kulit, jar.subkutan, 

meningkat/menurun ssi dgn temperatur 

lingkungan.



REFLEKS PENGATURAN SUHU 



Pengaturan Suhu Tubuh

1. Mekanisme Fisiologis

 Neural control, lokasi:

Hipothalamus (diantara hemisphere otak)               

termostat

Hipothalamus anterior      meningkatkan kehilangan 

panas, vasodilatasi, menimbulkan keringat. 

Hipothalamus posterior     meningkatkan 

penyimpanan panas, meningkatnya produksi panas,

meningkatkan sekresi hormon tiroid



2. Mekanisme Tingkah laku

Dingin: memakai baju tebal, selimut

 Panas: mandi, kipas2, pakai baju tipis



 Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh:

· Waktu dalam sehari: titik terendah ketika tidur menjelang 

dini hari.

· Siklus menstruasi: penurunan suhu hingga 0,6° C beberapa 

hari sebelum ovulasi ditambah 0,2° C saat ovulasi

· Usia: anak memiliki suhu oral/timpani dan dubur lebih 

tinggi dari orang dewasa (37,5°C – 38°C), lansia 

memiliki suhu oral/timpani 36,3°C – 36,4°C

· Pajanan suhu yang lama, demam, stress emosional, 

penyakit, aktivitas/olahraga



SUHU TUBUH 

 Tempat pengukuran suhu tubuh 

• Oral : 37 C selama 5-8 menit

• Axilla : 36,7 C selama 10 menit

• Rectal: 37,5 C selama 2-5 menit

Membran  timpani 36,8°C – 37,9°C (sangat 

mendekati suhu inti)



 Suhu tbh normal menurut usia:

• Newborn : 36,1-37,7 C

• 1 thn : 37,7 C

• 2-5 thn : 37,2 C

• 6 thn – dewasa : 37 C

• Lansia : 36 C



TEMPERATUR 

 Temperatur benda adalah besaran yang 

menyatakan derajat panas suatu benda.

 Thermometer adalah alat yang di gunakan untuk 

mengukur suhu atau benda.

 Berbagai jenis thermometer di buat berdasarkan 

beberapa sifat termometrik zat, seperti pemuaian

zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian gas, 

tekanan zat cair, tekanan udara, regangan zat 

padat, hambatan zat terhadap arus listrik, dan 

intensitas cahaya (radiasi benda).



 Skala yang banyak digunakan dalam keperawatan dan 
bidang ilmiah yang lain untuk menilai suhu adalah 
Celsius. 

 Titik terendah termometer dengan skala Celsius (0° C) 
merupakan titik beku air murni. 

 Titik tertinggi termometer dengan skala Celsius (100° C) 
merupakan titik didih air murni. 

 Suhu 0° Kelvin merupakan suhu nol mutlak dan tidak 
mungkin tercapai dalam kondisi normal.

 Skala Kelvin sebanding dengan Celsius namun nilai 
numeriknya tidak sama dengan Celsius.



 Mengubah skala Kelvin menjadi Celsius: T° C = T°K –

273

 Mengubah skala Celsius menjadi Kelvin: T° K = T° C + 

273



Termometer  Suhu Tubuh

a. Termometer klinis: 

• Alat yang paling banyak digunakan, paling 
lambat mengukur (3 menit) dan rapuh

• Memiliki pembatas sehingga setelah nilai suhu 
diperoleh akan bertahan

• Perlu dikibaskan untuk mengembalikan ke suhu 
awal sebelum digunakan lagi.

• Desinfeksi perlu dilakukan untuk menghindari 
infeksi ke pasien yang lain.



b. Termistor/probe suhu: 

• Termistor mendeteksi panas dan mengubahnya 

menjadi aliran listrik kecil yang diubah menjadi 

pembacaan suhu.

• Penting untuk kasus-kasus yang memerlukan 

pembacaan yang teliti (bedah, hipotermia). 

• Alat ini dapat dimasukkan ke nasofaring, 

esofagus, dubur, ujung kateter urine bahkan 

masuk ke kandung kemih



c. Termometer elektronik digital: 

• mencakup termometer oral, dubur, timpani, 

aksila.

• Pencatatan suhu lebih cepat (oral: 4 detik, aksila: 

10 detik, dubur: 15 detik, timpani: 2 detik).



Kalor

Adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih

tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda

bersentuhan

 Jika kalor diberikan pada suatu zat, maka ada tiga 

kemungkinan zat tersebut yaitu a) zat mengalami 

perubahan suhu, b) zat mengalami perubahan wujud, 

dan c) zat mengalami pemuaian.



 Semakin lama pemanasan berarti berarti semakin besar kalor 

yang diberikan, sehingga akan menaikan suhu benda secara 

linear

 Besarnya kalor yang di perlukan untuk menaikan suhu suatu 

zat sebanding dengan:

a. Massa zat itu

b. Kenaikan suhunya



Perpindahan kalor

Asas Black

 Prinsip Kekekalan Energi : Kalor yang dilepas 

oleh air panas sama dengan kalor yang 

diterima oleh air dingin

 Q Lepas = Q Diterima



b. Bentuk perpindahan kalor

 Perpindahan kalor mempengaruhi tindakan atau 

intervensi yang harus dilakukan untuk melepas 

panas atau menghilangkan panas dari tubuh 

sesuai dengan kebutuhan.

 Ada 4 perpindahan kalor 



1. Konduksi 

 Proses perpindahan kalor tanpa disertai 

perpindahan partikel. 

 Cth : Mengenakan pakaian dan selimut dalam 

cuaca dingin, berendam dalam air dingin/hangat, 

kompres hangat pada pasien demam.



 Konduksi lokal: dingin dapat memfasilitasi 

pembekuan darah, memperlambat gerak cairan, 

menghambat peradangan pembentukan nanah 

dan aktivitas mikroba. 

 Panas dapat memperlancar peredaran darah dan 

cairan getah bening, vasodilatasi, meredakan 

ketegangan otot, dan menangani hipotermia.



2. Konveksi 

 proses perpindahan kalor dari sutu bagian fluida ke bagian 

lain fluida oleh pergerakan fluida itu sendiri. 

 Evaporasi dari tubuh berlangsung dengan cara panas tubuh 

dihantarkan menjauhi permukaan tubuh ke dalam molekul 

udara terdekat 

 Cth : saat tubuh kelebihan panas,  jendela dibuka dan kipas 

angin diputar agar panas tubuh turun



c. Radiasi adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk 

gelombang elektromagnetik. Salah satu penerapan radiasi dalam 

kesehatan pada penggunaan lampu infra merah pada saat 

fisioterapi

d. Evaporasi adalah peralihan panas dari bentuk cair menjadi uap. 

Evaporasi dipengaruhi oleh tekanan uap air, temperatur, 

kelembaban dan adanya angin.



Panas dalam Aplikasi Klinis

a. Efek Panas

· Fisik: Pemuaian

· Kimia: Kecepatan reaksi, permeabilitas membran 

meningkat, metabolisme meningkat

· Biologis: Kombinasi fisik & kimia, peradangan, 

dilatasi, peningkatan tekanan kapiler



b. Pemanfaatan Panas

· Konduksi: Kantong air panas, handuk panas, turkish bath (mandi 

uap), electric pads

· Radiasi: Electric fire, Infra red

· Elektromagnetik: Short wave diathermy, conductor technique 

(agitasi oleh arus bolak-balik), inductothermy (medan magnet), 

micro wave diathermy, gelombang radio frekuensi sangat 

tinggi, ultrasonik



c. Pemanfaatan Dingin

· Kriogenik: menimbulkan efek patologis pada 

jaringan (Krioadhesia, Krionekrosis, Hemostasis, 

Anestesia)

· Cryosurgery

· Penyimpanan specimen/materi lain

· Kantong es/kompres dingin
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